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প্রথম গর্ভাঙ্ক। 

বনমধ্যে দেবালয় সন্তুখস্থ স্থান। 

(রাজা, চিৎকুমার, ধাওড়, ধাঁডডণীগণ ও ধাও্ড়বস্া।) 

পাউড় ধাউড়ণীগণ | গীত | 

পুক্র পাড়ে লতা কেনে ফৌঁন্ ফোসালি । 
তাই তোর ভাঙলো খুলি পড়লি মারা, 

লতা তুই জান খোয়ালি। 
ধেইয়! রে ধেইয়া ধাই ধাই ধাইী! 

টাির চোটে টুকৃরে! হবি, হল্দি মেখে পেটে যাবি, 
আর ফণা ধর্বিনি রে, খাক্বি হাড্ডি খালি । 

বেইয়। রে বেঁইয়া বাই বাই বাই! 

ক্যানে লতা তুই মলি, ব্যাৎ কর্বে কুলি, 

তোরে'মানবে নারে, দিনে দুপুরে, তোরে দিবে গালি । 

হাইয়া রে হাইয়। ইাই হাই হাই! 



২ ফণির মণি। [ গ্রথম অঙ্ক। 
১ 

প্র-ধা। দে রাজা তোঁর বেটী দে, আধা রাজ্যি দে। দেখ, 
দেখ. সাপটা মার্চি। হামি দিলে তিন সৌটা-_ 

দ্বিধা । হামি দিলে ছুটা-_ 

ধাউড়নী। আর মোরা দিলে গোটা গোটা। 

প্রধা। দে তোর মেয়ে দে, এ আমার বেটা, সাদি কর্বে 

এটা। 

রাজা । এআবার কি বিপদ! সাপের হাতে নিস্তার পেলেম 

কিন্তু ধাঙড়দের মেয়ে দিব কি করে! আর যদি পণ না রাখতে 

পারি, মিথ্যাবাদী হব; মিথ্যাবাদী হওয়! অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয়। 
চিং-কু। মহারাজ, কোন চিস্তা করবেন না, এরা সাপ মারেনি, 

ঘে সাপ মেরেছে আমি জানি । মহারাজ বলুন বে-_সাপের 

মাথায় মাণিক ছিল সে মাণিক কোথায় গেল? যদি মাণিক 

না আন্তে পারে তা হ'লে ওদের মিথ্যা কথা । মিথ্যা কথার : 

জন্য ওদের শূল হবে । 

রাজা । একি কথা বল! আমি তো পণ করিনি যে মাঁণিক 

দেবে, আমি পণ করেছি যে সাপ মার্বে। 

চিৎ-কু। ধন্শপীবতার ! যে সাপ মেরেছে আমি তারে জানি, সাত 

দিনের ভেতর মহারাজের কাছে তাকে নিয়ে আসবো, সে 

সামান্ত ব্যক্তি নয়, সে দেবতা ! 

রাঁজা। তুমি কি করে জান্লে ? 

চিৎ-কু। আপনি রাজ্যে পাল! করে দিয়েছিলেন যে প্রজাদের 

এক জন বনে গিয়ে সাপের আহার হবে, আর রাজাজ্ঞা ছিল 
একটা! উট .আর একট! হাতী যাঁবে ১ রাজ্যে ঘরে ঘরে কান্ার- 

ধ্বনি ! আমার প্রাণ ব্যাকুল হলো ! আমি এই শাস্তিনাথের 
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রঙ 

মন্দিরে হত্যা দিলেম ? স্বপ্ন হলো! যে তুই যদি সাপের মুখে 
যেতে পারিস তো রাজ্য রক্ষা হবে; মহারাজ ! আমি গতরাত্রে 
গিয়েছিলেম আমার জীবনদাতাকে জানি, সাতদিনের মধ্যে 

তাকে রাজসমীপে আন্বো প্রতিজ্ঞা কর্ছি, যদি না পারি 
প্রাণদওড কর্বেন। 

রাজা । দেখ আমায় মিথ্যাবাদী কর না। আমার কন্তা যাঁক্, 

জাত. যাক, মিথ্যাবাদী কেউ না বলে। 
প্র-ধা। দে দে, মেয়ে সাদি দে, আধা রাজ্য দে। 

রাজা । যদি সাপ মেরেছিস্ মাণিক কোথ! গেল ? 

প্র-ধা। সেটা ঝাঁপিয়ে জলে পড়লো । 
রাজা । তুল্লিনি কেন? ূ 

প্র-ধা। টপ্ টপ্ ডুবলোঁ, সেটা উঠলো না। 
রাজা । তোদের মিথ্যা” কথা ! যদি মাণিক আন্তে ন! পারিস্ 
তোদের শূলে দেবো । 

প্র-ধা। হারে এতো! গিরোয় ফেলো! 

ধাডড়নী। এ পোলাটা সলা দিলো, রাজাট! ঘেবড়ে ছিলো । 

চিৎ-কু। যা এখান থেকে দূর হ! মহারাণী পুজা! করতে আস্বেন। 

প্র-ধা। এ পোলাটা খারাপি কল্লো ! 

ঘি-ধা। সাদি করতে এলো, শুলের ফরমান হলো ! 

ধা-কন্যা। তু ঘাব ড়াচ্চ, কেনে ? বেটাটা না বাগে এলো তে! কি 
হলো ? হামি বেটাটাকে বাগাবো, সে মোকে আখি ঠারে। 

ধাগুড়। হ্যারে তুই এইব্রাস্তায় চল্তে থাকবি ! ভাই ব্রাদারি সব 

 চট্লুঃ সু ঝুট্ শিখনুং তু ছুটা খসম করলু* আবার ফের সম 
করবি? 
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ধা-কন্তা। তোকে তো মুবলচি মু সইরে থাকমু, মু তোদের 
সাথে থাকমু না। 

ধাঙড়। চল তোর যেমন খুসি কর্ষি। | 

ধাকন্তা। এ বেটাটাকে মু বাগাবো । তোর শুল বি বাচবে 

আর টেকা পাব । 

[ধাঁডডকন্া। ধাঙড ও ধাঙডনীগণের প্রস্থান | 

রাজ! । দেখ চিতৎকুমার পার্বে? 

চিঙ। মহারাজের কাছে আমার এক মিনতি-_আমি যা করবো 

যেথায় যাব, কেউ আমায় না নিবেধ করে । 
রাজ|। এই রাজ অস্ুরী নাও, তোমার সর্ধত্র গমনের অধিকার 

থাকবে। 

[ রাজ ও চিওকুমানেন প্রস্থান । 

(শি! বিমল ও সখীগণের প্রবেশ | 

গীত 

তুলে ফুল সোহাগ করে পরবো লো খোপায় । 

বেড়াব হাওয়ার মতন ফুরফুরে হাশুয়ায় ।, 

সোহাগে গায় বসে পাখা, 

যদি দেয় লো ধরা মোহাগে রাখি, 

সাধ সদা সই সোহাগে থীকি, 
কত হাধ্ন সোহাগ করি সোহাগে যে সোহাগ চায়। 

বিমলা। ওলো, শুনছি নাকি এতদিনে বরাত ফিরলো ! সাপ ঘাড়ে 
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ক”রে এক ঝাঁক বর এসেছিল আর 00500 এক ঝাক 
মাগী এসেছিল ? 

শিখা । একলা আমার জন্তে আসেনি লো, তোমার মতন নাগরী 
কি ছেড়ে যেত ! 

দ্বিসখী। তুই কি আর আমাদের দ্িতিন্? আপনিই নিতিনূ ! 
অমন স্বন্দর নাগর প্রাণ ধরে আর দিতে হতো না! 
শিখা । না লো, তুই জানিসনি, তোকে পেলে আর কারুকে 

চাইতো না, বরং তাদের ডাক্তে পাঠাই । এই দেখ 
চিত্দাদাকে জিজ্ঞাসা কর। 

(চিৎকুমারের প্রবেশ |) 

চিৎ-কু। .কির্যা কির্যা ? 

বিমলা। দীদ! শিখার বর এসেছিল না? 

২কু। দূর পালানুখি ! তোরা বা, আমার শিখার সঙ্গে একটা 
; কথা আছে। 

বিমলা। আর কি কথা! দাদা জিজ্ঞানা করবে কোনটা তোর 

পছন্দ ? 
চিৎ্-কু। যাঁনা বানা, একট! মজার কথা, তোদের বলবো এখন । 

[ সথখীগণের প্রস্থান | 

শিখা। কিকথাগা? 

চিৎ। আমি ভাই মন্দিরে এক জনের কাছে সত্যি করেছি, তুই 
বদি আমার সত্যে উদ্ধার করিন্! 

শিখা । কিবলনা? 

চিৎকু। একটি বিদেনী লোককে আনি তোরে দেখাব 
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দেখ সে বড় সাট করে যে তাদের দেশের স্ত্রীলোক বড়: 
সুন্দরী হয়! আমি সাট করেছি প্লে আমাদের দেশে সুন্দরী ! 

তার ভাই ধোতা মুখ ভেত। করতেই হবে ! তুই রাজকুমারী 
বলে পরিচয় দিস্নি। ্ 

শিখ।। দাদা বুঝি তিনকোণ পৃথিবীর মধ্যে আমায়ই জন্দরী 

দেখেছ ? 

চিৎ্-কু । তবে বল যে কথা রাখবে না! 

শিখা । কেউ যদিকিছু বলে? 

চিৎ-কু। আমি মহারাঁজের হুকুম নিয়েছি। 

শিখা । ওমা ছিছিছি! এত ঢলাঢলি করে ফেলেছ বুঝি ? 
চিৎ-কু। যা করে ফেলেছি তার আর চারাকি বল! কি 

বলিস্ বল? | 

শিখা । আচ্ছ! আন, কিন্তু ভাই আমি কথা কইতে পারবে! না। 
চিৎ-কু। সেকিরে? আজ সে অতিখ. তার সঙ্গে ছুটো কথ৷ 

কইবি বৈকি ! 

শিথা। সে ভাই বিমলা যা হয় কর্বে। 
চিৎ-কু। আচ্ছা সে যা হয় হবে, আমি তবে তারে আনি ? 

শিখা । আচ্ছা যাও। আমি মা কি কচ্ছেন দেখে আসি । এলুম 

বলে, তাকে নিয়ে এস ৷ 

[ চিৎকুমীরের প্রন্থান। 

_বিমলাকে বলবো না, চুপিচুপি দেখা করি; তারা সকাল থেকে 

- খাগুড় নিক্বে ঠাট্টা কচ্চে, এ কথা শুন্লে জালিয়ে মার্বে ! 

[ শিখার প্রস্থান। 
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(চিৎকুমার ও বিরাগের প্রবেশ | ) 

চিৎ-কু। ম্শীই ! ঠাকুর আর এমন দেখেন নি !' 

বিরাগ । এখন দর্শন হবে? শুনেছি না এ সময়ে মহারাণী পৃজ। 

করেন? 

চিৎ-কু। কার ঠেঙে শুনেছেন ? আমি পাও, আমি জানিনি ? 

তবে একটী নিয়ম আছে__যে দেশের যাঁ-আপনার নাম ধাম 
সব আমায় লিখে দিতে হবে, আপনি কি করেন তাও 

বল্তে হবে । যদি ভাড়ান্ তা হ'লে দ্বার খুলবে না, জাগ্রত 

ঠাকুর ! 
বিরাগ । (শ্বগতঃ)ধন! বাবা !'ঠাকুর দেখায় কাজ নেই, এখনি কথা 

ঢাঁক পিটে যাবে ! এ ছোঁড়া আমার পরিচয় নেবার চেষ্ট! 

কণচ্ছে। 

চিৎকু। কি ভাবছেন ? ৃ 

বিরাগ। মশাই ! একটা কথা তুলে গেছি, প্রণামী আনতে 
ভূলে গিয়েছি । 

চিৎ-কু। তার জন্য ভাবনা কি? আমি দেব এখন, তার পর 

আপনার বাসায় গিয়ে নিয়ে আঁস্বো। 
বিরাগ । মশাই আমার মির্গী রোগ আছে! 
চিৎ-কু। তা উপুড় হয়ে পড়ুন, আমি ঘাড়ে কিলুবো৷ এখন ! 

বিরাগ। মশাই রোগ হলে আমি বড় কামড়াই ! 
চিৎ্-কু। আমি মুখ চেপে ধরবো এখন ! 

বিরাগ। এই হল রোগ! | 
চিৎ্-কু। এই ধরলুঙ্গ ঘাড় চেপে ! 
বিরাগ। ছই-ছ-হ- 
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চিত্-কু। আছাড় থেয়ে পড়ুন, আছাড় খেড়ে পড়,ন! থান, খান! 

আদি ছুই কিলে রোগ সেরে দিব । 

বিরাগ। সত্যি মশাই আমার বাইয়ের রোগ আছে, মাথা গরম 
হচ্চে ! 

চিত্-কু। তা হ'ক না, আহ্মন, আ্গন! চন্নামেত্তর মাথায় থাবড়ে 
দেব। 

বিরাগ। আর ছাড়ুন না মশাই, বাসায় যাই, এই দেখুন আমার 
চোক লাল হচ্চে! 

চিৎ-কু। তবে আসন্ন, আসুন, নিলি চন্নামেতর 

খাবেন আঙ্ন। ৰ 

বিরাগ। তোমার জোর নাকি ? 
চিৎ-কু। স্্যা। 

বিরাগ। আমি এখানে এই বস্লুম্। 

চিৎ্-কু। আমিও বস্লুম্। 
(শিখার প্রবেশ ) 

শিখা । কৈ এখন তে চিৎদাদা ফেরেনি ! 
গীত। 

আকুল হয়ে ফুল ফুটেছে ভরে না তায় মন-_ 
ফুলের চেয়ে হাসি মাখা দেখতে ছুনয়ন ॥ 
কেজানে সাধ করে কেমন! 

অলি গুঞ্জরে, শুনে প্রাণ কেমন করে, 

কে জানে কার স্বরে তার বাজে অস্তরেঃ 
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কে জানে কেন এমন মন হয়েছে অন্যমন-_ 

মন তো আমার ছিলনা এমন ! 

বিরাগ। মশাই, মশাই এ কন্ঠাটা কে? 
চিৎ-কু। আর আপনার কাছে বসে কি কর'ব! আমি চন্লুম! 

আপনিত ঠাঁকুর দর্শন করবেন না? 

বিরাগ । এলেম, ঠাকুর দর্শন কর'ব না ? বলুন না ? 

চিৎ-কু। ছাড়।ন মশাই ! আমি বাসায় চল্লেম, আমার মির্গী 

.. বোগ আছে। 

বিরাগ । মশাই ঠাঁউ্রা কচ্ছেন কেন ? বিদেশী লোক, একটা কথ) 

জিজ্ঞাসা কচ্ছি বল্লেনই বা? 
চিৎ-কু। আপনি ঠাট্টা কচ্ছিলেন কেন? বিদেশী লোক, আপ- 

নার পরিচয় দিতেনই বা! ছাড়,ন, আমার মৃগী রোগ চেপে 

আন্ছে, আমি কামড়াব ! 

বিরাগ । তা কামড়ান কামড়াবেন ! 

চিৎ-কু। আমার বাই রোগ আছে, আমি বাসায় চন্লুম, এই 
দেখুন আমার চক্ষু লাল হয়ে আন্ছে ! 

বিরাগ। মশাই আমার মিনতি রাখুন, বলুন ! 
চিৎ-কু। এই আমি উঠে ঈগাড়ালুম ! 

বিরাগ । আচ্ছ! একটা কা বলুন, উনি কি কুমারী ? 

চিৎ্কু। ওকে গিয়েই কেন জিজ্ঞাসা করুন না? 
বিরাগ । ওথানে বাব ? 

চিংকু। সে আপনার খুসী ! বাসায় যেতে পারেন, মৃগী রোগে 
লুটে[পুটা খেতে পারেন, বাই রোগে চোক লাল কতে পারেন, 
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ছাই মাখতে পারেন, নাচতে পারেন, কাদতে পারেন, যা 
খুসীতা কত্তে পারেন! 

বিরাগ । যাই, যা থাকে অদ্নষ্টে ! রাজ্য ছেড়ে বেরিয়েছি ছুন্দর 
জিনিষ দেখবো বলে, সুন্দর কথা শুনবো! বলে, তবে এ স্ুন্দ- 

রীর কাছে যেতে কেন ভয় কচ্ছি ! 
শিখ! । মরি কি মাধুরী, একি কি চাতুরী, নারীধরা রূপ ফাদ! 

সাধের লহর, উথঙে অন্তর, না মানে লাজের বীধ। 

কি রাগ নয়নে, কে দেছে ধতনে, হেরিয়ে ফেরে না জাখি ! 

চোঁকে চোকে রাখি,চোথে চোখে থাকি,ন। পালায় দিষে ফাক্ষি ! 

হদয়ের হার, এ রতন কার, কোন বিরহিনী হারা ! 

ইদিনিধি বিনে, কার নিশি দিনে, না শুখার আথি ধারা । 
মনবিমোহনে, কিনিব কি পণে, কে নাহি যতন করে । 
কে আছে মোহিনী, কি জানে মোহিনী,মোহিনী-মোহষ্গেধরে ! 

বিরাগ। এত দিনে আমার গর্ব খর্ধ হলে! ! বিদেশে এসে শীতের 

পায়ে প্রাণ রেখে গেলেম ! একি কোন মায়া, না এ পুণ্যতৃির 
অধিষ্ঠাত্রী দেবী! মানবী কি এত স্ন্দরী হয়! 

চিৎ-কু। (জনাস্তিকে শিখার প্রতি) স্্যারে তুই কথা কব 'ন। 

বিমলাকে ডাকবে! ? অমনি কাঠের পৃতুল ঈীড়িয়ে আছিস যে |.. 

শিখা। ছিছিছিকিকচ্ছি! | 

চিৎ-কু। মশাই এখানে দড়াবেন লা বাসায় যাবেন ? গির্দী 
হ'ল না কি? দীতি লেগেছে? (শিখার প্রতি) 
তুই যা। 

শিখা । যাই। ্ 
[ শিখার প্রস্থান। 
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বিরাগ। আহা কি বীণা-বিনিন্দিত ধ্বনি! নিরাশ-সাগরে 
ভাসলেম ! আর কি কখন দেখা পাব ! | 

চিৎ-কু। মশাই দীতি লেগেছে? 
বিরাগ। মশাই বিদেশীর একটি মিনতি রাখুন ! এ কন্তাটী কে 

পরিচয় দিন ? ্ 
টিৎ-কু। মশাই দেশীর একটি মিনতি রাখুন ! আপনি কে পরিচয় 

দিন? চুপ করে রইলেন কেন? 
বিরাগ। আর শুনেই বাকি কর্ধো ! যাই। 
চিৎকু। এত ভয়পাচ্ছেন কেন? আমি আপনার বন্ধু, আপনি 

আমার প্রাণদাতা ! আপনা হতেই আমি সাপের মুখ থেকে 
পরিত্রাণ পেয়েছি । এ স্ত্ীলোকটীর পরিচয় চান ? 

যদি অনুগ্রহ ক'রে বলেন। .. 

-কু। আমি ত্রাঙ্গণ। উটি আমার মা'র পালিত! কন্ঠা--ক্ষত্রিয় 

াংশোস্তবা। 
/ণ। আপনি পাও! বলে আমার বোধ হচ্চে না। ওঁকেও 
আমার - সামান্ত বলে অনুভব হয় না! আপনার ছলনার 

কারণ কিছু বুঝতে পাচ্ছিনি, যাই হোক আমি চর্লেম। 
 চিৎ্কু। পুকুরের নীচে ? | 
বিরাগ। যেথায় হয়, ষমালয়ে যেতেও আমি কুষ্ঠিত মই। 
৮৮. [প্রহান। 

স্পট 
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চি পিক পাপা 2 পপ সপ শপ শা 

চিতকু। আচ্ছ। যাও ট্রি ফিরে আবার এখানে আন্তে 
হচ্ছে! 

[প্রস্থান। 

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক। 
00 

সরোবর । 

(ফকৃরের মার প্রবেশ 1) 

ফকৃরের মা । ছোঁড়া গুলে! মরে না! দিনের বেলা কি বেরুবার 

যো আছে ! আমি বেরুলে সব গায়ে ধুলো! দেয় ! একবার রাণী 
হতে পাভ্;ম, তা হ'লে হেটে কাট। ওপরে কাট! রি 

ছেলেগুলোকে এক গাড়ে গাড়তুম ! যাই, এই বারে? 
কুড়িয়ে নিয়ে যাই ॥ 

| 

(সবোবর হইতে বারির উত্থান।) 

গীত । 

নীল। গগণে ঠাদ ভেসে যায় ঠাদ সরোবরে, |. 

গোপনে যতনে চাদ রেখেছি ঘরে | (যে 

হৃদয়-শশী নয় তো সেতো কার, 

তার নাইক তারার হার, 
আমি তায় বলি আমার, সে বলে আমার, 
বিরলে কেউ দেখে না দেখি তায় নয়ন ভরে, 

যেন দেখেনা পরে রেখেছি তাই আদরে ধরে। 



জিতীকগ গর্ভাঙ্গ।] : ফণিরঅশণি। ১ 
(সোৌরভকুষারের গবেশ |) | 

সৌরভ। আহা ! মরি মরি ! জলের ওপর কে ও ! কে তুমি, কে 
তুমি? এস প্রাণেশ্বরি এস! আমার প্রাথ রাখ! এ যা.কোথাক়, 
গেল! এই ছিল, এই নেই ! এই ছিল এই নেই! 

€দৃতদ্বয়ের প্রযেশ।) 

প্র-দুত। যুবরাজ ! মহারাজ আপনার অপেক্ষ। কচ্চেন। 
সৌরভ 1 এই ছিল এঁই লেই! 
দ্বিদুত। একি হ'ল ! যুবরাজ উন্মত্ত হলেন না কি? 
সৌরভ। এই ছিল এই নেই! 
প্র-দুত। চল আমরা মহারাজকে সংবাদ দিই । 

ঘি-দুত। সেকি! উন্নত অবস্থার একলা কোথায় রেখে যাবে ? 
নিয়ে যাই চল। 

*লৌরভ। এই ছিল এই নেই! 
 -২ ,. [লৌরতকে লইয়া দুতগপের প্রস্থান ॥ 

| € সরোবর হইছে বাহার ও খারির উত্থান |) 

উভদ্বে .. শীত। 

সরোবর -সাজিয়েছে বাসর, 
দোলে এ ফুলের মালা সৌরতে বিভোর । 

_ মেখে ফুলের রেণু মলয় লাগে গায়ঃ 
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বাহার। কৈবিরাগ এখন আস্ছে না কেন ? 

বারি। চলনা, আমর! এগিয়ে একটু দেখি । 

বাহার । ন!, না, বোঝ না কোন বিপদ হতে পারে? 

বারি। রাত্তিরে কে আর দেখবে ? 

বাহার। এ বিরাগ আসছে, 
(বিরাগের প্রবেশ 1) 

কেন হে বিরাগ তোমায় অমন দেখছি কেন ? কিছু ক্লাত্ত হয়েছ ? 
.বারি। ক্রাস্ত কেন হথে ? সহরে গিয়েছে কত নব নাগরী দেখে 

এসেছে, প্রেমে গদ গদ হয়েছে দেখ তে পাঁচ্চ না? সত্যি বল ? 
বিরাগ। সত্যি না? আমিও এক পুকুরের নীচে সে'দিয়েছিলেম + 

সেখানেও দেখি দিব্যি বাড়ী ঘর, তোমার মত একটা সুন্দরী ! 
আংটা বদল করে বে কল্প,ম। 

কারি। চঠিস্কিনরউন কাকির জিরার রী 

রনির ান 
মলে দেয়, ছুটো গালে ঠোনা মারে ! 

বিরগ। কাঁনমলতে কি আর জলের নীচে যাঁরা থাকেন্ তারা 

জানেন না ?--না ঠোনা মারতে শেখেন নি? 

বারি। সত্যি জানিনি, কৈ কান এগিয়ে দাও দেখি! 

বিরাগ। যাও যাও, সরে যাও, একজনের কান মলে বুঝি সাথ 
মেটেনি ? 

বারি। না। 

বিরাগ । না ত না! সরে দীড়াও। তোর যেমন কীর্তি, পুকুরের 
নীচে খাগ্ডারনীর সঙ্গে যুটলি ! | 

বারি।. এই বুঝি তোমার পছন্দ ? গালাগাল দিচ্ছ ! 



িতী গর্ভাক্ষ। |  ফণির মণি।, 
বিরাগ । তুমি কান ধরতে আসছে। আর আঘি কথ একট 

বল্তে পারিনি! 
বারি। তা বেশ করেছেন, আজুন ! 
বিরাগ । ভাই বাহার ! তোরা যা, আমি তোদের দেশে যাই। 

মহারাজকে গে খবর দিই, লোকজন _নিষবে এনে তোমাদের 
বাড়ী নিয়ে যাব ( 

বারি। কেমন.? বলেছিসুম ! ও কার সঙ্গে প্রেম করে এসেছে, 

নাহয় তেকি বলেছি! ও তোমার কাছে থাকবে ? ওর 

প্রণব্রিনী অপেক্ষা করে রয়েছে ! 
বহার। হ্থ্যারে সত্যি ? দেখি দেখি ! সত্যি আংটা বদল করেছিস্ ? 

বিরাগ। সত্যি না ?_ঠাকরুন বলছেন ! তবে আংটাটা হারিয়ে 
. ৫েলেছি। 

বাহার। তুমি এমনি প্রেমিক পুরুষই বটে ! 
বিরাগ ।. তা তোরা যা, আমি চল্,ম। 

বারি। তা আর না! নিয়ে এস, তোমার বন্ধুকে ধরে নিয়ে এস । 

বাহার । চল্ চল্-__যেতে হক্প কাল সকাল বেলা যাস। 

বিরাগ । নাহে না বোঝ.না ! বিদেশ বিভূঁই [কোন বিপদ 
ইটা নিয়া বনিক রর সর 
আসবেন ? 

বারি। ারেিরার্র ব্রার রর 
. থাকবো ! একবার চোকের আড় হব না, তা হলে তো মন 

উঠবে ? 
বিরাগ । ডিলার ররর রবির 

লেখেনি ! 

১. 
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থাকব সদাই চোখে চোখে যাব না সরে । 
যদি তায় মন ন। ওঠে রাখব না ধরে | 
মন যোগাব মনের মতন হয়েত রব, 
হেসে বসে মনযোগানে কথ তো কব, 
ভাল মন্দ বল যদি তাও দুটো সব,” 

আচলে মুখ মোছাব তাতে যদি মন ভরে । 
রাগ করোনা এস হে ঘরে! 

বিরাগ। ঠীঁকরুণ নাচ রাখুন, এখন চলুন ! | 

| | ( সকলের প্রস্থান । 

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক। 

বন। 
( শিধা ও সধ্ধীগণ জবেশ 1) 

গীত। ৃ 

কে জানে কে এ বিদিশী, 

কথা ত কয়ন! বেশী, চায়না সে মেশামিশি। 

মুখ তোলেন থাকে গুমোরে, 
দেয় না ধরা পালিয়ে যায় সারে, .:, 

_ ধর্ে তারে কে পারে জোরে, ঘেঁতে ভয় করে, 
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___ পাছে দে পরার ফাসি ফাসি না পরে ; 
কার ভাবে একলা বসে বিভোর সে দিবানিশি । 

বিমলা। শিখা, তুই কখন পারবিনি ! সে তোরে কিছুতে পরিচয় 
দেবে না। আর যদ্দি পরিচয়ও দেয়, অতিথ্ কণত্তে তারে 

কিছুতেই পার্বিনি। 
শিখা । তুই তো বাজী রেখেছিন্? দেখিয়ে দে পারিকিনা ! 
বিমলা। এ আস্ছে। 
শিখা । এতো সেই বিদেশী। 

€বিরাগের প্রষেশ |) 

বিরাগ । লোকটা আমার সঙ্গে ছল করেছে, এখানে পথ কোথা ! 

বিমলা । যা যা, দাড়িয়ে রইলি যে ? 
শিখা । (স্বগতঃ) পার্ষো কি? দেখি, বেড়ী পরেছি না পরতে 

আছি! এক দিন ছুটো কথা কই। (বিরাগের প্রতি) 
ও মশাই, মশাই আহ্থন না ! কি খুঁজছেন কি? 

বিরাগ । আহা, সেই মোহিনীঘুত্তি ! 
শিবা । কি, আপনি পাল নাকি? ফ্যাল ফ্যাল .করে চেয়ে 

রয়েছেন যে 
বিরাগ। আমি কেন, আপনাকে দেখে অনেকেই পাগল হয় ! 
শিখা! সত্যি নাকি 1 তবে আহ্ছন চলে । 

বিরাগ । কোথাম্ন পথ বলে দিতে পারেন ? 

শিখা । কোথায় যাবেন ? 

বিরাগ । বনের বাইরে । 

িখা। এ আশমান দে উড়ে যান। . 



আপা 1 ফণিয মি): 1 শ্রথম অক্ক। 

বিরাগ। আপনি উড়তে জানেন, আমি তো! উড়তে জানিনি। 
শিখা । আহা উড়তে জানেন না! তবে মাটার নীচে সুড়ঙ্গ ক'রে 

বেরিয়ে যান! আর তা! না! পারেন, এক দৌড়ে এই গাছতলা- 
টাতে গিয়ে চোখ বুজে বন্থন, ছুটো ময়ূর আছে আপনাকে 

কাধে করে বনের বাইরে রেখে আসবে ! 
বিরাগ । সুন্দরি! আমার সঙ্গে ছলন! কচ্ছেন কেন ? 

শিখ। | কেন মশাই ! ছলন! কি? এ গাছতলায় চোখ বুজিষে 
গিয়ে বস্থুন, ময়ুরে না উড়িয়ে নিযে যায়, তখন বলবেন ! 

বিরাগ। আমি তো আর পাগল নই। 
শিখা । মশাই ত বড় মিছে কথা কন্! এই ন! বল্লেন আমায় দেখে 

পাগল হয়েছেন ? 
বিরাগ। আপনাকে কাল একবার শাস্তিনাথের আশ্রমে দেখে- 

ছিলেম, আবার যে অদৃষ্ট প্রসন্ন হবে, আপনার দেখা পাব, 
এ কখনই ভাবিনি । আপনি কে ?: 

শিখা । আপনি কে £ 

বিরাগ । আমি বিদেশী। 

শিখা । আমি বনবাশী । 

বিরাগ । আচ্ছা আপনি যে হ*ন, আমাকে অনুগ্রহ করে পণ 

দেখিয়ে দিন । 

শিখ। ৷ এ্রটা মশাই আমি পার্বো না,আমার সব্খীর অনুমতি নইলে 
পার্কে না। তবে বলি শুনুন--আমার সখী পণ করেছেন ষে 

এই বনে নিত্য একটী অতিথ সেবা না! করে জলগ্রহণ কর্বেন 

না) বন্ধ ভাগ্যক্রমে এসেছেন,কৃপ। করে তারে চরিতার্থ করুন। 

বিরাগ। আপনার সখী কে ? 
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শিখ|। 'এ দেশের রাজকুমারী । 

বিরাগ। এনিয়ম করেছেন কেন ? 

শিখা । আপনি ফাল সহরে গিয়েছেন, টান, 

বিরাগ। না। 

শিখা। মহারাজের পণ ছিল, যে অজগর সাপ মেরে তারে 

মাণিক দেখাতে পারবে তার সঙ্গে মেয়ের বে দেবেন। সাপ 

মারা গিয়েছে কিন্ত কেউ মাণিক নিয়ে এসে উপস্থিত হয়নি । 

একজন দৈবজ্ঞ বলে দিয়েছে যে এই বনে অতিথ সেবা 
ল্লে তার দেখা পাবে । শুনলেন তো মশাই, এখন রুপা করে 

আস্মন ! 
বিরাগ। আপনার সখি কোথায় ? 

শিখা । ওলে! আয়লো আয়, বিদেশী তোরে ডাকৃছে। 

বিমলা। আমার এমন কি ভাগ্যি হবে, বিদেশী আমায় ডাকবে ! 

কিহে বিদেশী ! আমায় কি তোমার মনে ধর্ধ্বে? 

বিরাগ। (স্বগতঃ) এরা কারা! পুরুষ দেখে একটু সমিহ করে না৷ 

দেখতে পাই ! (বিমলার প্রতি ) তোনার মনে ধর্কে ? 
বিমল) । তবে আর এত সাধাসাধি কচ্চি কেন বল? 

বিরাগ। আমার মনে না ধত্রে এখানে আসি ? 

বিমলা । তা তোমার কাকে পছন্দ বল? 

বিরাণা। তোমায়। 

বিমলা। আর একে ? 

বিরাগ । কি বলবে বলে দাও ? 

শিখা। তুমি বুঝি শেখা”কথা বল্বে ? বল যা! হয়, আমায় গছ 
কিনা বল? 
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বিরাগ ।. না। 

শিখা । না ?--তবে রাগ করে তোমার কাছে আমি বন্লুম । 

বিরাগ। আমার সঙ্গে এত রঙ্গরসট! হচ্চে কেন ? 

বিমলা । তুমি না বল্লে তোমার পছন্া হয়েছে? মনের মান্ুষ 
পেয়েছি তাই রঙ্গরস কচ্ছি ! 

বিয়াগ।. মনের মানুষ কি আজ আমায়ই পেলে ? 
রমলা । না, আর গুটী পাঁচ ছয় পেয়েছিলুম ! তোমার পছন্দসই 
খন ফারুকে পেয়েছ ? 
শিখা। একটা. পেয়েছিলেন, কে বলব ?-_-এই আমায় । 
বিমলা । না, তোরে তো পছন্দ নয় বলে! 

শিখা । বলে তোর মুখ রেখে--তুই গায়ে পড়া হয়েছিস, কি 
করে বল? 

বিমলা। আমার মুখ রেখে ? কৈ নিয়ে চল দেখি ওকে? 

শিখ।। তুই নিয়ে চল দিকি? 
বিমলা। এখনি ! এসতো হ্যা ! ( বিরাগের হস্ত ধারণ) 
শিখা । বিমলা বিমলা! কি কচ্ছিস্কি কচ্ছিন্? 

বিমলা । হাত ধরে টানাটানি কচ্চি দেখতে পাচ্ছিসনি ? 

শিখা । ছিছি অমন করিসনি ! বিদেশী পুরুষ কি করিস ! 
বিমলা। হলই বা বিদেশী পুরুষ !__আমার প্রীণসখা! আর আমি 

ওর প্রাণসখী ! না হ্যা ? 

বিরাগ । আর বনে বনে হবুম বৈকি! যখন হাত ধরে টানছে ! 
শিখা । তুই যা জানিস কর ভাই, আমি চলেম। 
বিরাগ । যাবেন ন! যাবেন না, আপনাকে একটা কথা জিন্ঞাদা 

. কর্বো। 
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শিখ।। না, আপনার সঙ্গে আমার কথা কফি! . 

প্রস্থান । ) 
বিরাগ। উনি চলে. গেলেন কেন ? 
বিমলা। তুমি আমার হাঁত ধরে টানাটানি কচ্ছ বলে। 
বিরাগ । ছিকি কথা বলছ! তুমিইতো আমার হাত ধল্লে ! বোধ 

হয় আমায় কুচরিত্র বিবেচনা! করে চলে গেল। তা তুমি 

অনুগ্রহ করে বোলো, আমি কুচরিত্র নই। 
বিমলা। €স কথা তুমি বোলো, আমি পার্ষো না। 

বিরাগ। আমি আর ওর দেখ! কোথা পাব ? 

বিমলা। সে আমি দেখ! করিয়ে দিচ্চি, তুমি এস। 

বিরাগ । আচ্ছা চল। তোমরা যেই হও, স্থির জেন আমি বাচাল 
বা নিচাশয় নই । আমি পথ ভূলে এসেছিলুম তোমরা এখানে 
থাঁকৃবে তা আমি জানতুম না । 

বিমলা। ঠিক জানতে ! পথ ভূলে এমন মেয়েমানুষের দলে 
তোমার মতন অনেকে এসে ! 

বিরাগ। তুমি কদাঁচ মনে ক'রে না। তবে এক কথা তোমাকে 

বপি-্সামি কাল দেবালয়ে ওঁকে দেখেছিলুম । অলোৌকিফ 
সৌনর্ধ্যে মুগ্ধ হয়েছি তার আর সন্দেহ নাই ! ওর বূপ দেখলে 
দেবতারাও মুগ্ধ হয়! উনি কোন বংশোত্তবা, আর কুমারী 
কিন! আমার জানবার ইচ্ছা ছিল। 

বিমলা। উড 
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বিরাগ। তুমি যে হও, স্থির জেন, নীচ লোকে কখন এ রতনের 

আকিঞ্চন করে না। 

বিমলা। আচ্ছা, কি বলবে চল। 

বিরাগ। তুমিই বৌগ্ো। 
বিমলা। আমি তো বলেছি, আমি পার্কনা । 

বিরাগ। তবে চল। 

সঘীগণ গীত। 

আছে যার নয়ন, 
বূপে যি না ভোলে তার মন, 

না জানি নয়ন তার কেমন। 

ধীরে ধীরে নয়নে পশে, 

রূপ হৃদয়ে বসে, 

গুমোর যায় ভেসে, 

রূপে মন রসে, 

জোর চলেনা বৃঝ মানেনা, সাধে মন পরে বাধন । 

নয়তো পরে কে করে তল । 

| [ সকলের প্রস্থান। 
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চতুর্থ গর্ভান্ক । 
নেক 

উপবন। 

(বারির প্রবেশ ।) 

বারি। ' শীত । 

যতনে গাথবে কুসুম হার, 
দেখবে। ফুলে আছে কি বাহার! 

দেখবো ধুঁজে কোথায় ফোটে ফুল, 
করে মৌরভে আকুল, 
সৌরভে কে হবে সমতুল, 
গুমোর বুঝবো লো বকুশ ! 

দেখবো কুস্বম অধর হেরে মানে কি না মানে হার। 

দেখবো কোথায় ফোটে কলি আখি দুটীর মতন তার। 
(ফকৃরের মার প্রবেশ ।) 

ফক্-মা। ওরে বনঝি রে! তোরে কত দিন দেখিনি রে! 
সাপের দৌরাতিতে বনে আসতে পারিনি রে ! 

বারি। ৪87755958 

কাছে গিয়ে জিজ্ঞাস! করি । 
ফক্-মা। ওরে আর তোকে কি দেখতে পাব রে! বাছারে কোথা 

 গেলিরে! 

বারি। আহা! মাগীর বুঝি কেউ মার! গিয়েছে! কাছে যাই, 
জিজ্ঞাসা করি। এখন আর কে আছে ! তুমি কে গা? 
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ফ্কৃ-মা । ওম! আমার সর্বনাশ হু হযেছে, ম! ! আমার একটা বনগি 

ছিল, এই বনে থাকতো, কাঠ কুড়িয়ে খেতো, সেটাকে সাপে 
ছুবলে মেরেছে। বদ্দিতে বলে সাপের মাথার মাণিক ছোয়ালে 
বাচে। তা কোথ! পাব মা! ওরে বনঝিরে তোরে ৰাচাতে 

পাল্গুম না রে ! 
ঘারি। তোমার বনবি কোথা ? 

ফকৃ-মা। ক)ড়ের ভেতর কাপড় চাপা দে ফেলে রেখেছি। 
বারি। মাণিক ছ্োয়ালে বাচে ? 

ফকৃ-মা। রোজায় তো বলে গেছে মা! 

বারি? আচ্ছা তুমি এক কাধ কর, তোমার বসবিকে নিরেসে 

ঘাঠে রেখে যেও, আমি. একজন লোক জানি তার কাছে 
মাণিক আছে! 

ফক-মা। মা! কতলোক মাণিক নিয়ে এল, সে মাণিক কি পাওয়া 

যায়! ছুদিন বাসী মড়া করে রেখেছি, তিন দিন রাখবো ! 
ভূত হয়ে কি ঘাড়. ভাংবে ! আহা বনবঝিরে ! বনে কেন এসে” 
ছিলি রে! আহা বাছারে! তাহলে তো তোকে সাপে 
থেতো না রে! 

ধারি। ওগো বাছা ! সত্যি মাণিক আছে। মি ফেদো না, এই 
দেখ আমার হাতেই আছে। 

ফক-মা। পোড়া বিধেতা কি চোখ রেখেছে মা, যে দেখবে! হাতে 

পেলে বুঝতে পারি, রোজ! আমায় এক পরখ বলে দিয়েছে। 
বারি। এই দেখ! | 
ফকৃ-যা। . এই: গোধরের' ওপর দাও্ড। ওরে শিগ্গির আর. 
শিগগির আব! ওষুধ-পেয়েছ্ি, ধর ধর! 
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৫ (রাজা ও রাজদৃতদয়ের প্রবেশ ) 
ধারি। কি র্ধনাশ কল্েম! মহারাজ আমায় পুরুষে না স্পর্শ 

করে! আমি ব্রত করেছি, সেই ব্রতর ফলে সাপ মেরেছি। 
যদি ত্রত ভঙ্গ হয়, একটা সাপ দশট! হয়ে বাঁচবে! আমার 

কোথায় যেতে হবে বলুন, আমি যাচ্ছি। 
রাজা। মা, তোমার কোন ভর নেই! তুমি আমার কুললক্মী ! 

তুমি রাজপুত্রবধূ হবে। 

বারি। মহারাজ, আমার সৌভাগ্য ! 
[ সকলের প্রস্থান । 

পঞ্চম গর্ভান্ক। ৃ রর টিন প্র 
ত বট 

নি, রি ১ 9 %410]71 * টা 

বিরাগ । মাঁণিক রেখে সাপ চলে গেল; আমি গাছ থেকে নেবে, 

বন থেকে গোময় লিয়ে মাণিক আবরণ কল্পুম ; সাপ মাণিকের 

শোকে প্রাণ ত্যাগ কলে; প্রাতে একটী সরোকরে গোমষ 

ধুচ্চি, অকন্মাৎ জলের মাঝখানে একটা পথ হলো, একটা 
অষ্টালিক! দূরে দেখ্তে পেগেম ; অট্টালিকার ভেতর দেখি 

জন শূন্য ! 

শিখা। আপনার বন্ধুও গেলেন ? 

বিরাগ। হ্যা, আমরা উভয়েই গেলেম । 

শিখা। তিনিও কি রাজকুমার? 

বিরাগ। হাঁ। 

শিখা । তাঁর পর? 
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বিরাগ। একটী ঘরে একটি পালঙ্কের উপর পরমা সুন্দরী একটা 

কন্তা শুয়ে আছে দেখলেম) তার পরিচয় শুনলেম, তিনি 

রাজকুমারী--তীঁর পরিবার সর্পে নাশ করেছে ; কোন এক 
ওষধ প্রভাবে সর্প তারে স্পর্শ কত্তে পারেনি । 

শিথ।। সাঁপ জলের নীচে যেত কি করে? 

বিরাগ। তাঁর মাথার সেই মণির গুণে। 

শিথ|। জলের নীচে বাড়ী কে কলে ? আর সেখানে মান্ষই বা 
কি করে বেচে রইল ? 

বিরাগ । সেখানে কোন এক যোগী বাস কত্তেন ; তার যোগবলে 

সে স্থান আলোকময়;ঃ আর উপরে যেমন পবন বকচ্ছে 

সেখানেও'সেইরূপ বয়। 

শিখা । আশ্চর্য্য কথা ! তার পর? | 

বিরাগ । আমার বন্ধুর সঙ্গে কন্তার বিবাহ হলো! । 
শিখা । আপনিও তো আমাদের সব কথা শুনেছেন, আপনার 

যে রূপ অভিপ্রায় করুন| নিবেদন তো করেছি__যদি আপনি 

প্রকাশ হয়ে না বলেন যে আপনি সাপ মেরেছেন, তা হ'লে 

রাজকুমারীকে ধাউড়েরা নিয়ে যাবে। আমি প্রতিজ্ঞা 

করেছি, আমি কোন কথা বল”ব না । আপনিও ক্ষত্রিয় রাজ- 
কুমার, আপনার উচিৎ রাজার জাত রক্ষা করা ) আর রাজ- 
কুমারীও আপনার সম্পূর্ণ অন্ুরাগিনী, তা তো বুঝলেন %. 

বিরাগ । না, আমি ব্যঙ্গই বুঝেছিলেম, তার বাচালতা বিবেচনা 

হয়েছিল। আর সত্যই যদি তিনি আমার অনথরাগিণী হ, 
আমার উপায় নাই! 

শিখা । কেন? 
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বিরাগ। অপনার কাছে আমি কোন কথা গোপন কর্বো না; 

আমি যে মুহুর্তে আপনাকে দেখেছি সেই মুহুর্তেই মন বিলি- 
য়েছি ! আমার পণ এই- আমার বন্ধুকে বাড়ী পৌছে দিয়ে 
ংসার ত্যাগ কর্ধো ! 

শিখা । আমায় কি তুমি ভালবাস ? 
বিরাগ। কি বলবে ! কি বলে তোমায় জানাব? 

শিখা । তবে কেন রাজকুমারীকে বে করনা! ? আমি রাজকুমারীর 
সী, তোমার কাছে কাছেই থাকবো । 

বিরাগ। তুমি কি বলছে! ? যাকে বিবাহ কর্ধো, যার সমস্ত ভার 
নেব প্ণ কর্ধো, তার সঙ্গে ছল কর্ধে ? তোমায় দেখবার 

আশায়ও নয়! 
শিখ।। আচ্ছ!, অমি যদি রাজকুমারী হতেম, আর রাজকুমারী 

যদি আমার সখী হতো, তা হলে কি কর্তে ? 

বিরাগ্ন। তুমি কি বলছে! ? তোমার কথা আমি বুঝতে পাচ্ছিনি । 

শিখা । আর কথা কি বুঝবে? তুমিনা বলে সংসার ত্যাগ 
কর্ষে? তা বেশ! চল, আমি তোমার সঙ্গে যাই । 

বিরাগ । তুমি কেন সংসার ত্যাগ করবে ? 

শিখা । কেন? আমার তোমার উপর মন! একে তো রাজ- 

কুমারী নই, তাতে আমার সবীর পথের কাটা হতে পার্ধ 
না; আর যখন তোমায় মন দিয়েছি, আর কাকে বে 

কগর্বো বল? 

বিরাগ । তুমি কি বলছে! ? আমায় উন্মাদ কচ্ছো কেন? তুথি 

কি আমায় ভালবাস ? 
শিখ! । কতবার বলব বল? 
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রিরাগ। স্নারি, ভুমি আমার মনের আগুণ জালিও ন1! যদি 
স্ীলবাসতে, আমার হ'তে ! 

শিখা । টুপ কর, চুপ কর! আমার সথী এ কথা শুনলে যুচ্ছ4 
যাবে। 

(বিমল ও নখীগণের প্রবেশ ॥) 

'বিমলা। যাবইত! এই মুচ্ছা যেতে এসেছি ! শিখা তুই কোল 
পেতে কস, টিপ করে পড়ুলে আমার গায়ে লাগবে! আর 
সখি তোরা নাগরকে ধর ! 

শিখ।। ও বিদেশি বিদেশি! কাছে এস, রাজকুমারীকে ধর! 

পালাবে কোথা ? যেতে পাবে না। নারী বধ কত্তে চাও ?- 

ত1 হবে না! দাড়াও আমি শাস্ত্রী ধরিয়ে দেব ! 
বিরাগ। একি রহস্ত ! 

বিমলা। তবে তুমি আমায় মিছে কথ। বলেছিলে ? তোমার আমায় 
মনে ধরে ন| ? আমি শুধু শুধু মৃষ্া গেলেম ! আচ্ছা, দেখছি 

(« তুমি কেমন পালাও ! হত, লো শিখা, ফুদ্মস্তরের চোটে রাজ- 
কুমারী হ'ত ! | 

শিথা। শীত । 

কুহুক তৃূমি জান তো কত, 
শিখিয়ে দাও শিখে যদি হই তোমার মনের মত। 
সাধেকি কাননে আসি, পিপাসী তাই কাননবাসী, 

রাজকুমারী নয়তে৷ বেশী, হয়েছি দামী; 
আমি সাধে উদাসী--আমি সাধেতে ভাসি». 
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কইব কত ওঠে সাধ যত। 
তোমায় যত দেখি সাধ বাড়ে তত! 

বিরাগ। সুন্দরি ! স্ন্দরি ! আর রহন্ত করো! না! কে তুমি বল? 
শিখা । মাল! পর! 

বিরাগ। প্রাণেশ্বরি ! 

দবি-সখী। বিম?্[ বাজিট! কে জিতলে ? 
বিমলা। প্রত্যক্ষ দেখনা! 

সত্থীগণ। . গীত। 

মদনের মোহন বাজী বাঁজীর এমনি জোর, 
এ সখের বাজী শিখতে গেলে লাগে সখের ঘের। 

এ বাজী চলে লো দিন রাত, 

কেউ হাঁরে না কেউ জেতে ন1 হয় না বাঙ্জী মাত, 
এ ভেলকি বাজী ভেলকি হাতে হাত, 

কি কলে ভেলকি চলে বল্বে ফেলে! হয় বিভোর, 
দেখলে এ ভেলকী বাজী ভেলকিতে ভাসে নোর। 



দ্বিতীয় অন্ক। 

প্রথম গর্ভাঙ্ক । 

গ্রাম্য পথ। 

(চিৎকুমার ও বিরাগ ।) 

চিৎ-কু। ফকৃরের মা অর্ধেক রাজ্য চায় আর বলে যেতার 

ছেলে সাপ মেরেছে। মাণিক দেখাবে, তার ছেলের সঙ্গে 

রাজকুমারীর বে দিতে হবে। 

বিরাগ। তার ছেলে কে? নু 
চিং-কু। সে একটা পাগল।! মাঝে মাঝে নিরুদ্দেশ হয়। মাস. 

কতক কোথায় থাকে, ঠা হ'লে বাড়ীতে আসে। সেষদি 
এসে পড়ে, ত1 হলেই সর্ধনাশ ! & সেই ফক্রে ! বোধ হয় মার 
কাছেযাচ্ছে। 

(ফেক্রের প্রবেশ ) 

 ফক্রে। তোড়া কে? 
বিরাগ। তোড়া ক্লু? 

. ফক্রে। আমড়া ফকড়েড মায়েড় ফকৃড়ে ! 
বিরাগ । আমড়াও ফকড়েড় মায়েড় ফকুড়ে। 

ফকুরে। ফক্ডেড়মাযেড় ফক্ড় হতে, লাড়ধি! এমনি কড়ে গান, 
গাইবে পাঁড়বি? লাচংতে পাড়বি 1] 



রপরতগ।] . ফণিরমনি। ৩৯ 
. শ্লীত।. 

ঢুল্ খেয়ে ঝুল্ খেয়ে চাপি, মাচঙেড় উপৃড়োয়, 

হাপ ছেরে গে ছয়ে বমি হাওয়। ঝুড়ঝুড়োয়। 

ফেড় ঝাঁপি, ফ্ড় চাপি, থাবা! থাবা! ভাত ঠেসে দে 
ফকৃড়েড় মা পেট পুড়োয় ॥ 

বিরাগ। তা! ফকৃড়ে হতে শেখাবি ? 
ফরুরে। তোড়া শিখ্বি ? লাচ দড়জায় ধুপ্ ধুপ্ কড়ে লাঁচবি ! 

মা যখন বলবে ভাত খাবি ?_-বল্বি হুম! আড় খালি ধুপ্ ধুপ্ 
লাচবি! | 

বিরাগ । আড় ষদি খিদে ন! পায় কি কড়বো ? 

ফক্রে। ডাকাঁড়বিনি । আড়ে! সব শেখাবো। তোড়া আর। 

আমাড় মায়েড় ঘড়ে আয় ! 
চিং-কু। তোর মাআর কোথা! তোর মাকে যে রাজ! ধরে 

নিয়ে গিয়েছে । আর তোকে গেলে কান কেটে দেবে ! 
ফকুরে। কেনে কেনে? ূ 

চিৎকু। গশুনিস্ নি, যুবরাজ পাগল হয়েছিল ? 
ফক্রে। হ্যা হ্যা! ওগীয়ে গুনস্থ বটে! 
চিৎ-কু। তাই বদ্যিতে বলেছে “ফক্ড়েড় মাজ্জড় ফক্ড়েকে 

কেটে তেল কর্তে হবে”। এই রাজা বল্লে ফকৃরের মা তোর 
ফকৃরে কোথা ?” ফকরের মা বলে প্বাড়ী নেই”। তাই ধরে 

॥ 7 

খত 



ঙ্. কপির মণি)... [ছিতীয় আশ 
| চি্ছু। এই মাথাটা কেটে মাথার ঘি বার কর্ে ! 
কুরে । ও বাঁপড়ে ! -ও বাগড়ে! আমদ্কা তেল হতে ল্িবো, 

আমড়া চন্ুম ! আমড়া চনুম ! 
চিৎকু। কোথায় যাবি? রাজার লোক ফিরছে, এখনি ধর্কে ! 

ফকুরে। তবে কি কড়বো ! তবে কি কড়বো? 

চিৎকু। আমাদের বাড়ী লুকুবি আফ়্ 
ফকৃরে। তাই চল্, তাই চল্। 
চিৎ্-কু। তুই ধূপ ধূপ করে লাচবিনি ত? 
ফকৃরে। যদি লাচ পায়? 

চিৎ-কু। তা একবার একবার নাচবি!, 
_ফক্রে। যদি ধড়ে? 

চিৎকু। সে আমি লুকিয়ে রেখে দেব, আম্ন। 

[সকলের প্রশ্থাণ । 

ছিতীয় গর্ভান্ক। 

রাজপথ । 

(ধেদেশীর প্রবেশ ) 

হেদেনী। গীত। | 

এনেছি ভাতার ধর। ফাদ, 
তোরে ধরে দিব সোনার টা । 



টিতীর গর্ক্ক]. ফণিরযণি।. ৩৩, 
ধদদি কারু ছড়কে থাকে, বলেদি.তুকো তাকে, . 

প্রাণ যারে চায়, তার কাছে হায়, 
গুমোর কে রাখে! 

গগ্রনা তয় পেয়ো না পায়ে ধরে পড়ে কা। 
বেদেনী। বাত হয় ভাল. করি! দরদ হয় ভাল বনি | 

প”কা বার করি ! 

(ফকৃরের মার প্রবেশ ) 

ফক্-মা। ও বেদে মাগী, শোন না, শোন না ! আমর ! কাণের 
মাথা খেয়েছেন ! শুনতে পান না! 

বেদেনী। কিরে মাগী? 
ফকৃ-মা | মাগী ! আমায় মাগী ? জানিন্ নে! নচ্ছারনী, মাথা মুড়িয়ে 

ঘোল ঢেলে দেব! আমি কে জানিস্্? অর্ধেক রাজ্যি 
আমার, রাজার মেয়ে আমার বউ ! 

বেদেনী। মাগীটে খ্যাপা ! বাত হয় ভাল করি.! দরদ হয় ভাল 
করি! ঈ্(তের প'কা বার করি! 

ফকৃ-মা। ও মাগী! চল্লি কেন চল্লি কেন 1 একটা ওষুধ দিয়ে যেতে 

পারিস ? আমার যদি ছেলে ভাল হয়, তোরে বখসিস কর্কো । 

ফক্রের দুখান! ছেঁড়া কাপড় তুলে রেখেছি, তোরে দেব। আধ 

_ স্কুনকে চাল, পোন পয়সার কড়ি! 
বেদ্দেনী। তোর ছেলের ঠাতে পকা আছে? 

করুনা নারে মাগী নাঃ সে ডাগর ছেলে, একটু খেপাটে ! 

বদ ্ী। ৷ লে মাগী, এই শেকড় লে,_দে চাল গে, কাপড় দে, 



হবি পাল লি আদ 

তেল চুক চুকে করে গীড়ে খানি দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসব! 
রাজার মেয়ে পাণ ছে'চে এনে দেবে ! যদি একটু থিরকিচ 

_ খাকে__বল'ব আট গতরের মাথা খাগী! পাঁণ ছেচতে জান না? 
_পালকী করে যাব, বেশ শুকনো নারকেল পাতাগুলি কুড়িয়ে 
আনবো ! আপনি তামাক পোড়াব_কারুর তামাক পোড়া 

পছন্দ হয় না--যদি ভাল কন্তে পারিস, তোকে এক্ কৌট 
 দেব। দে শেকড় খানা দে! | 

 এবেদেনী। খেপা মাগী ! বাত হয় ভাল করি!ব্যথ৷ হয় ভাল করি! 

ঈ্ীতের প'কা বার করি ! 

_ফকৃ-যা। মর মাগী! উচ্ছন্ন যা! উচ্ছন্ন যা! শ্শাঁন ঘাটে যা! 

0, 
রি গণৎকার বেশে চিৎকুমার ও জনৈক চেলার প্রবেশ ) 

চেলা । গীত। 

ভোল। চরণ তেরা চাহি, 

করুণাকর তনু সাধু বাতাই। 
যোহি ফুকারে, পাওয়ে ফণিহারে 

ভব পারাবারে তারে--. 

শিব শঙ্কট বারে? ? 

জ্বীন হীন জন তু নহি বিচারো $ 

| হর হর কাতর নেহার 



এবিদীয় গর্ভীঙ্ক |] ফণির মণিন | ৫ | 

আশুতোষ তেরা, নাম ফোহাই, 

ত্রাহি ত্রাহি শিব শিব ভোলা৷ ত্রাহি! 

চিৎ্কু। আরে মায়ি ! তু তোরাণী হোয়েগী! তেরা লেড়কা ঘরমে 

চলা আতা হ্যয়ি। রাজপুত্রকা মাফিক ওষ্কা সুরত হো৷ গিয়া ! 
আজ রাতকেো। আয়েগ!। তের! পাশ যে! মাণিক হ্যায়, ওইঠে। 
ওক্কো দেনেসে ওষ্ব! দেওয়ানাগিরি ছোটে গা! 

ফকৃ-মা। আমর পোড়ারমুখো মিনসে ! আমার কাছে মাণিক 

কোথা ? | 

চিৎ-কু। আচ্ছা মায়ী তু বাৎতে শুনলে ! ও মাণিকঠো! তেরা. 

লেড়কাকো দেনেকা তিন রোজ বাদ ওক্কা বেমার ছোটে গা । 
ফকির সাচ. বোলে কি ঝুটা বোলে, আজ রাতকো তের! 

লেড়কা আনেসে মালুম হোগা । হাঁমতো৷ বৈদ্যনাথকা ফকির 

হ্যায়, কুছ তোম্সে মাঙতা নেই। মি 
[প্রস্থান । 

ফকৃ-মা। অআ্যা এ মাণিকের কথা কোথেকে এ মিন্সে টের 
পেলে ! যদি ফক্রে এসে তা হ'লে জানব ঠিক কথা ! যাই 

_ সন্ধ্যা হল, সাঁজ সলতে জালিগে। 
[ প্রশ্থান। 

€(ফকৃরের বেশে বিরাগের প্রবেশ ) 

বিরাগ । ধুপ্ ধূপ্ ধুপ্। 
| . (ফকৃরের মার পুনঃ প্রবেশ ) 

 কষকুনিব।1 করে ? বাবা ফক্রে এলি ? ওরে অমন করে খাড় গ'জে 
_ এলে রক্পেছিস কেন ? ভাত খাবি আয় না! আয় ঘরে আর ! 



৩৬ ফণির-মণি । দ্বিতীয় অঙ্ক 

সন্ন্যাসী মড়া ঠিক বলেছে । আয় আয়, সাত রাজার ধন 

মাণিক নিবি ? 

বিরাগ। হুম্। 
ফক্-মা। তবে ঘরে আয়_-আন্বিনি? আচ্ছ। এনে দিচ্ছি। 

[প্রস্থান 

বিরাগ। ধূপ্ ধূপ্ ধূপ্! 

€(ফকৃরের মার পুনঃ প্রবেশ ) 

ফফ্-ম1। এই নে! এই স্তাকড়া জড়ান গোবরের ঠুলির ভেতর 
আছে। খবরদার খুলিন্নি! কেউ দেখতে পেলে কেড়ে 
নেবে! 

বিরাগ । হুম্। ১. এ 
ফকৃ-ম1। মাণিক হাতে পেয়েই একট বুঝদার হয়েচে ! 
বিরাগ। হুম্। 

ফক্-মা। সন্যাসী মড়া ঠিক বলেছে! তিন দিন চোখে চোখে 
রাখতে হবে! ভাল করে লুকিয়ে রাখতে পাখির তো? 

বিরাগ । হুম্। 

ফক-মা। শ্রযেবেশকরে কাপড়ে গের দিচ্ছে! ভাল দেখতে 

াচছিনি_েন রঙটা ফরসা ফা হয়েছে।সন্যাসী বড়া ঠিক 
বলেছে! 

বিরাগ। ধূপ্ ধপ্ ধপ্। 
ফকৃ-মা। ওরে জল থেকে এক রাজকুমারী উঠেছে, লেখবি1 

, সেখানে সব পাহারা আছে, কেউ বেটাছেলে যেতে গার. 
খালি আমার বাবার হুকুম আছে, আর আমি ফাঁকে ল্য 



দির গধ।[. ফনিরমণি।: ঙ্ৰ 

মিই।আরগুনেছি যে রাজকুমারীর সঙ্গে তোর বে হবে, 
সেও' ন| কি রাজাকে বলে কয়ে আজ যাবে, তুই .যাবি ? 
চ”না ! তোর কনেকেও দেখবি ! | 

বিরাগ। হছুম্। 

ফকৃ-মা। তবেআয়!. 
[বিরাগ ও কক্রের মার প্র্থান। 

(ধাঙ্ডকস্তার প্রবেশ ) 
গীত। 

কেনে বনে এলি, মোর মন ভুলালি, 
এখন কেনে এত টালাটালি। 

এ তোর বেইমানি, হামি কি আগে জানি, 
মিঠি গিঠি তোর বাত কি মানি, 

. হামি বনের পাখি, 
বনে ঘুরি ফিরি বনে থাকি» 

হাসলি বসলি কাছে কুল মজালি। 
ভাল বুঝে লিব তোর চতুয়ালি। 

(চিৎকুমারের প্রযেশ ) 

চিৎ-কু। ওরে কোথায় যাচ্ছিদ্? 
ঘাঁক। তুহার রার্জার ছেলেটাকে ধরধু ! এখন বাপকে কিছু 

বলিনি ! হামায় ঝুট ব'লে সার্দি কল্পে, আর আমার কাছে 
_ এসেনা | কল! বনে, জান বরে! কেত দম জানালে! 



৬ ৭ ফণির মণি। ্ঞ 

ধা-ক। 'হামি চিনেছি! বাগিছেয় সত পোাকটা 
চম্কাচ্ছিলু। হামি দরয়ানকো৷ গুছুলু ও কে আছে? বলো 

রাজার বেটা আছে। রাজার বেটাটা হামাকে দেখে ভাগলু 
হামি যেমন করে পারি ধর্কো ! নয়তো রাজার কাছে নালিস 
জানাব! | 

চিৎ-কু। তোরে সত্যি বে করেছে? 
ধা-ক। বিয়ে কলপু না? পাঁচজনে দেখলু, মালা বদল “হলু! 

আংটাটা দেলু ! ৃ্ 

চিৎ-কু। সত্যই ত যুবরাজের আংটা ! আচ্ছা তুই আমার সঙ্গে 
আয়। তুই প্রকাশ করিসনি, ত! হ'লে রাঁজার জাত যাবে) তুই 
রাজকুমারকে পেলেই ত হ'ল? 

ধা-ক। পাবত ফুটবু না, আর না পাব-ত ঢাক্ পিটবু। 
চিৎ-কু। আচ্ছা তুই এখন যা! যদ্দি না পাস ঢাক পিটিদ্! 
ধাঁক। আচ্ছা চলন, যর্দি না. পাবু তো! আসবু! 

[প্রস্থান । 

 (লৌরত কুমারের গুড়ি মাহিয়া! প্লিবেশ) 

সৌরভ । ঠা ে, হে! ও যেটা কি বলছিল? 
চি-কু। বল্ছিল আমার মাথ আর মু! মহারাজের কাছে 

.. যাচ্ছিল। 
সৌরড়। কেন, কেন? 
চিৎকু। আর কেন! তোমার হাতের জাংটা ওর ভাঙন, 

_ দেখলুম। 



'ছিভীগ গর্ভী্থ।]  ফণির মণি ও 
সপে 

িিপীশীপাশীোিিীটিটি 

সৌরত। দেখ, তুমি দিন ছু'চ্চায় বেটাকে চেপে রাখ ! এ বে? টা 
হ'ক্সে গেলেই আমি একদিকে পাড়ি মারি ! 

চিৎকু। আর ও ভেসে যাবে ? গলায় মালা দিয়েছে__চুপি চুপি 
একটা বাড়ীতে রেখে দাও) রাজারা তো! এমন বাদীও রাখে ! 

সৌরত। সেবা হয হবে! সে যা হয় হবে! দিন ছার 
চেপে রাখ । 

[উভয়ের প্রশ্থান। 

তৃতীয় গর্ভান্ক। 

নাট্যশালা । 

(শিখা ও নখখীগণ। ) 

সম্বীগণ। গীত। 

এলে! বর দেখলে। দিগন্য় 

মুচকে হেসে তোর পানে চায় কর্ষেধে নিয়ে ঘর । 

গ্ভাখলে। ভোয়ে ভালবেমেছে, 
আপনি দিয়েছে ধর1 সেধে এসেছে, 

| হেঁসে হেঁসে কাছে ধেঁসেছে-_ 
_ দেখিস যেন অতনে নাগরমণি হয় না পর । 

পল্তাবি সই নয়তো নাগয় ধর! 



রি মারতে  ি 

৫. দির যদি [দিভী আও 

শিখা। আ! মরি মরি ! এ কে লো, তোর বর দাকি ? 
বিমলা। তোমার কুলিয়ে তবেতে! আমি পাব? 
শিখা । মরি ! এ সুঠাম মুত্তি কোথায় পেলি?. 
বিমল! । তেঁতুল গাছ থেকে পেড়ে এনেছি। . 
শিখা । যদি পোষ মানা"তে পারিস কাষ দেখবে !. 

বিমলা। ও পোষ মেনেই আছে, তুমি তুড়ি দিলেই পড়ষে | 
বিরাগ। আমি কাকে বিয়ে কড়বে! ? 

বিমলা' । তোমার যাকে পছন্দ । 

বিরাগ। তোড়া ডাজকুমাড়ী কাড়া-? 
শিখা । এ রাজকুমারী প্র! 
বিরাগ। তোড়া কে? 
শিখা । আমি স্থী। 

বিরাগ। সিএস নি িত 
বিমলা। আহা এমন নৈলে বরাত ! . 

শিখা। তোমার নাম কি? 

বিরাগ । ফকড়েড় মারেড় ফকড়ে-_তোড়া লাচতে জানিস? : 
শিখ।। না, তুমি জান তনাচ। 
বিরাগ । আয় তোড়ে পিখুই, আয়--(শিখার হস্ত ধরিতে অগ্রসর 1) 
শিখ!। ও মা, একি বালাই! | 
বিরাগ । ব্যাজাড় হচ্ছিস কেনে ? লাচ্ শিখবি! তুই আমাড় 

কনে হবি! আমড়া সাপ মেড়েছি জানিস ? আমাড় কাছে 

মাণিক আছে! 
শিখাঁ। বিমলা! বলেকিরে? | 

বিমলা। তুই কেন ভাবছিস 1 চিৎ দাদ! রলেছে কোঁদ ভয় নেই । 
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বিরাগ। তোদেড় আমায় পছন্দ হ'লো না? তবে আমি তোদেড় 

কাছে যাই। তোড়া বে কড়বি ? র 
বিমলাঁ। না, তুমি আমায় পছন্দ কল্পে না, তোমায় বে কর্বো 

কেন? ্ 

বিরাগ। তোড়া কেউ বে কড়বি? 
হি-সখী। তুমি কাকে বে কর্ষে? 
বিরাগ । তবে তোদেড় বলব ? আমাড় বে হয়ে গিয়েছে। 

শিখা। কার সঙ্গে? 

বিরাগ । তোদেড় সঙ্গে। 

শিখা । পোড়ার দশা আর কি! 
বিরাগ। আবাড় মিদ্ধু কথা ! তোদেড় আবাড় বুঝি কাড়ে মনে 

ধড়েছে? আমড়া তেখনিতে! বলেছিলুম তোড়। ভাল নোক 
ল'স! তা আমড়া চল্লম! দেখিম্ আবাড় যে বলবি বিয়ে 

কড়েছিস্, তা আমড়া শুনব না। (বিমলার প্রতি) ওড়ে 

শোন শোন, আমড়া ওদেড় সঙ্গে আড় কথা ক'ব না, 

আমড়া কাড়ুড় সঙ্গে কথা ক'ব না। তোদেড় একট! কাণে 
কাণে কথা ঝলব। | 

বিমলা। কেন, আমার এত বরাত ফিল্লো কেন ? 
বিরাগ। কাণে কাণে শুন্বি কি না বল? 
বিমলা'। তুমি থান থেকেই চুপি চুপি বল না? | 
বিরাগ । দ্যাখ, ওদেড় বল, যদি আমাদেড় বিয়ে না কড়ে থাকে, 

আমড়া ওদেড় এই আংটীটে ফিড়িয়ে দিচ্ছি। ওদেড় আমাড় 
আংটাটে দিতে বল। 

বিলা। একি বিরাগ নাকি ? 



বিরাগ । নাক বে হইলে কি চামড়া চু, দে 
আমাড় আংটী দে! 

শিখা । . আমি যাকে যা দিই, তা ফিরে নিই নি। ্ 

বিরাগ ।: তোদেড় খালি মিছে কথা ? নাও না বে ফিড়িয়ে নাও 
শিখা । নাও নাও রাগ করো না, আংটী পর। 

বিরাগ । দেখ তোনড়া আমাদের মুছে বেন? ছাঃখন ব্যাড 

হ'লে! আমি এখন ব্যাজাড় হয়েছি। . | 
শিখা। আর ব্যাজাড়ে কায নেই ; 
বিরাগ। তবে কেন তোঁমড়া ব্যাজাড় হলে? 
শিখা । যদি ম্তাকরা কর্কধে ত আমি চল্ুম! 
বিরাগ। যাবে কোথা, এইবাড়ে খত খা না এই মাছে 

লাচবো। 

বিরাগ । গীত। 

খুপাগুপ্ বেজাড় ভাড়ি,ফকড়েকে কেউ আড়কি পাও 

ধুপাধুপ্ ধড়লে কেনে থাকবে! না আড় ছেরে দাও । 
ধুপাধুপ্ যাই সোজানুক্জি,_ 

আমাড় গুমোঁড় নেই বুঝি! 

ধুপাধুপ্ কড়বে গুমোড় তোমড়া ডোজ ড্জি গস 

পুপাধুপ্ ফক্ড়ে লাচে ভ ভাল চাওত সড়ে যাও। 

(ফকৃরের মার প্রবেশ 1) 

ফকৃ-মা। ওমা ্ যানী মড়া ঠিক বলেছে! এই যে আমার বরে 

বেশ ভাল হয়েছে ! 



তীয় গৃর্ান্ষ। ] 

বিরাগ। ধুপ্ধুগ! ৫ 

বিষল!। কোন সন্যাসী গো কোন সন্যাপী? 
ককৃ-মা। ঠিক বলেছে! মাণিকট! হাতে দিলেই ছেলে ভাঙ্গ হবে! 
বিমল! । ওগো ! তুমি চলে যাঁও ! চলে যাও ! থেকে না! সেই 

সন্ন্যাসী তবে ত.ঠিক' কথা বলেছে--যে ফকির ভাল হবে, 
কিন্ত তিন দিন যেন ফকিরের মা.কাছে আসে না। 

বিরাগ । ধুপ্ ধুপ্। 

বিমলা । এ দেখ, এ দেখ! বেশ নাচ্ছিল গাইছিল, আবার বাই 
চালবে ! 

ফক্-মা। ও.ফক্রে ! ও ফক্রে ! আমি তবে যাই? 
বিরাগ। হুম। . 
ফকৃ"মা। দেখিন্ কোথাও যাননি! এইখানে থাকিস্! 

বিরাগ। হুম। 
ফকৃ-মা। (জনান্তিকে ) দ্যাখ মাণিকটা কারুকে দেখাস্নি ! 

 বিরাগ। ধুপ্ ধুপ্। 
বিমল! । . ও .বাছ! ভূমি যাও.বাও ! দেখছো না ? তুমি থাকলেই 

বাই বাড়ে! 
ফক্্-মা। আমি যাচ্ছি, আমি বাচ্ছি। হ্যালা ছ্যালা রাজকুমারীর 
সঙ্গে ভাব হয়েছে? 

বিমলা। বড্ড গে! বড্ডো |: 

. বিরাগ। ধুপ্ ধুপ্। 
বিমলা। যাও বাছা যাও যাও । 

রি... 



ফক্ক-মা। দেখিস, ভাল করে খাস দযস। ও মাছের মুড়ো খায়, 
একটু ছুধ নইলে পেটের অন্ুখ করে? বেগুণ পুড়িয়ে প্যাজ 
দে, লঙ্কা! দে, চট্কে দিস্। 

বিরাগ । ধুপ্ ধুগ্। 
ফক্-মা। এই যাই বাছা যাই আর দেখ একট গগণির বোন 

করে দিম্। 

[প্রস্থান । 

বিরাগ । তোমরা সাত বাটপাড়ের কান কাট, এত মিছে কথাও 
এসে ! 

বিমলা। আমাদের তো ছুটো কথার মিছে, তোমার যে আগা 

গোড়া মিছে ! ূ 

বিরাগ। কেমন শিক্ষা পেয়েছি বল ! আমার বন্ধুর স্ত্রীর কাছে 
নিয়ে চল। 

শিখা। তুমি কি ক'রে তারে উদ্ধার কর্ষে? 
বিরাগ। আমি সমস্ত রাত যাতায়াত কর্বো) প্রথম প্রথম .. 

শান্ত্রীর! জিজ্ঞাসা কর্ষে--কে ? তারপর ত্যক্য হ'য়ে ঘুমিয়ে 
পড়বে । সেই সময়ে নিয়ে চলে যাঁব | একবার বেরিয়ে পড়তে . 
পাল্লে, চিৎকুমারের একট! আংটা আমার ঠেঙে আছে, কেউ 
আর কিছু বলবে না। 

[ নকলের প্রস্থান । 
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(কক্ষ ।' 

(বারি |) ' 

বারি। ছি ছি ছি ছি মন এখনও প্রয়াস, জীবনেরি আশ গেল না, 

ফণিনী সঙ্গিনী, ফণিনী ভাবিয়ে সভয়ে শমন এল না। 
ফণিনীর শ্বীসে ছিল না এ জালা, যে জালায় জলে প্রাণ, 
ভুলাইয়ে ছলে এসেছি চলিয়ে, দিছি প্রেমে প্রতিদান । 
আছে কি ন! আছে, আমাবিনে সে যে পলকে প্রলয় মানে; 

_ আমি ফেসাপিনী সে তো তাজানে না,আমি তার তাই জানে। 
কতই সয়েছি কেন সব আর, জীবন ছখের ভার, 
রহিল বেদনা মলে কি তুলিব, দেখা তে! পাব না তার। 

.. (বিরাগেন প্রবেশ ।) 

বিরাগ। কি রাজকুমারী ! তুমিও সহর দেখতে এসেছ নাকি? 

শুনছি নাকি নাগর ধত্তে এসেছ! 

বারি। কেবিরাগ? আমায় রক্ষাকর! . 
বিরাগ। চুপ, এখানে বিরাগ নয়-_ফকুরের মার ফকৃরে ) কিছু ভয় 

করে! না, আমি মাণিক পেয়েছি | বাহার এতক্ষণ কি কচ্ছে 
. ৰল্তে পারিনি । আমি তারে জল থেকে বার করে আনি। 

বারি। যাও, যাও, শিগৃগির ফিরে এস ! | 

বিরাগ। তুমি মহারাজকে এই আবেদন .পত্র পাঠিয়ে দাও-_এর 
মন্দ এই “তুমি কুমারী নও উজ্জয়িনী রাজকুমারের পত্ধী । 

বারি। কি করে পাঠাব? 



৪৯ ফমির মর্থিঠ. [দবিভীর 

বিরাগ ৭” কেন, তোমার মিতি
নের হাতে । 

বারি। আমার মিতিন কি? কিবলছ? 

বিরাগ। আমারক্ত্রী ! 
ধাক্গি। তোমার স্ত্রীকি? 

'বিরাগ।. তোমার পছন্দ হর না 
বলে কি. আর কাকুর পছন্দ 

হ'তে নেই? 

বারি। আমার পছন্দ নয় কেন? তোমারই পছন্দ নয় 

সত্যি কি বিবাহ করেছ ? | 

€ শিখার প্রযেশ ) . 

বর!7 (শিখার হস্ত ধারন করিয়া ) সত্যি মিথ্যা জিভাসা! কর ! 
বারি। মিতিন মিতিন ! তুমি এই খেপাটাকে বে করেছ ? 

শিখা। ও আমায় খেপালে, তা কি কর্কেো বল! 
বিরাগ। কে খেপেছে তা তোমার মিতিন বেশ দেখেই বুঝতে 

, পাচ্ছে! আবারুতাড়িয়ে দিচ্ছিলেন ! আমি বেহায়া তাই 
. পায়ে হাতে ধরে রয়েছি ! 

শিখ! । বেহায়! খুব বটে ! আমি বনে গিয়ে সেধে পেড়ে লাজ 
লজ্জার মাথ! খেয়ে ওঁর পুজা কল্লেম, আর উনি বলেন তাঁড়িয়ে 
দ্বিচ্ছিলে। ! ওঁর ভিরকুটী কত! একলা আমায় পেয়ে মন 
ওঠেন। !--আমার এ সথিকে বলেন ৰে কর্ষি ? ও সথিকে 

বলেন বে কর্ষি ? 

বিরাগ । টি রান পক বগা আমি কি ভেসে 
যাব নাকি? 

শিখা!। তুমি ভাদবে ? কত লোককে ভাসাবে ! 
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ব্রাগ। অবেশ্চলেম !. | 

শিখা ।. দ্যাখ লো দ্যাখ কে.কাঁরে তাড়ায় দেখ! ঃ 

বারি। শিগগির এস। 

বিরাগ। ভেবনা। এ রাজা পরম ধার্মিক, তাতে আবার তোমা 

শ্বশুরের বন্ধ ! যদি টের পান যে তোমার বিবাহ হয়ে গিয়েছে, 
তিনি কখনই তার পুত্রের কথা শুনবেন ন|। বাহার কে 
আন্তে পাল্লে হয় ! 

বারি। তুমি আমান নিয়ে যাও, এখানে আমি থাক্ব না। 

বিরাগ। তাই হবে । 

8 | | . | [প্স্থান। 

শিখা । আচ্ছ! তুই.কি কর্কি মনে করেছিলি ? | 
বারি।. ভেবেছিলুম জলে ঝাপ দেব। 
শিখ।। জলে আর তোমার কি কণ্তে। ভাই ! তুমি তো! গুনতে 
| পাই পানকৌটার মতন উঠতে আর ডুবতে ! 
বারি। কেন প্রাণ বার কর্ষার কি উপায় আর পেতুম না? 

আমি আপনার জন্তে এক তিলও ভাবিনি, ভাবতুম তার দশ! 
কি কর্লুম ! :. 

শিখা। সে তোমার সঙ্গ থেকে থেকে বেশ বলেন নীচে শুতে 

শিখেছে । 
বারি। বি দিন পাঁই তৌমাযও শেখাব। 
শিখা । দিন পেলে বুঝি পুকুরে গু'জড়ে ধরবে? .. | 
বারি। ওলো আমায় ধর্তে হবে না, আপনিই গু'জড়ে পড়ৰি! 
শিখা । : তা-ঠিক বলেছিস ভাই! খ'জড়ে পড়েছি !. 
বারি। আর আমি গ1 ভাসান দিয়েছি? 
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শিখা । তা! নৈলে তে! ভাই আর তোর সঙ্গে দেখা হ'তে! না ?. 

বারি। নে ওষুধ তুমি. আপনিই করে রেখেছ, এত ধর! বাধা 
করে দেখ! কত্তে হ'ত না। 

শিখা। ধরা বাধার দৌষ কি ভাই? তোমার রূপ দেখলে মুনির 
মন টলে! 

গীত । 

শিখা। . দেখলে তোরে টলে মুনির মন; 
নারী হয়ে ফিরতে নারি নয়ন । 

বারি। নাগর বাঁধ! বিনিয়ে বেণী দেখনি কি চাদবদন ? 
শিখা। তোর নয়ন হেরে হয়না কে বিভোর? 
বারি। সামনে দেখেছি লে! সই তোন্ন নয়নের জোর, 
শিখা। .বলিস মিতের কথা তোর ?--সেতো মনচোর! 
বারি। ভাল করে তাই বেঁখেছ দিয়ে প্রেমের ভোর ? 

উভয়ে। তোর কথার কানে কে আটে-. 
নয় তুমি যেমন তেমন ! 

সখিগণ। চল লে! চল খামুক লড়াই--. 

আমবো লো তখন । 

বিল! । ওলো৷ জামাধের ঘাবার সময় হয়েছে। 

শিখ।।. তবে আসি মিতিন ? 
বাদি। এম দিদি! সার যদি না দেখা হয়, এক একবার হলে 

করিস, আমি বড় অভাগিনী ! 
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শিখা। বালাই! দেখা হবে না কেন? ূ 

বারি। ভাই যদি না উদ্ধার হতে পারি এ প্রাণ কি রাখবো! 
শিখা । তৃই কিছু ভাবিস নি; সততীর কোন ভয় নেই, তগবান 

রক্ষাকর্তা ! 
[বারি ব্যতিত লকষলের অহ্থান | 

ষারি। স্গীত। 

আশা তোরে রাখি যতনে । 
নিবিড় আধারে নহে প্রবোধ কি দ্বিব মনে ॥ 

পলকে প্রলয় মানে, আমা বিনে সেকি জানে, 

ৃ নয়ন জলে ভাসে অভিমানে 

কে আছে বুঝাবে তারে, আছে কি আমা ধিহুনে ! 
ৃ €খিরাগের প্রবেশ । ) 

“বিরাগ । এইবার চলে এস ; আমি ছবার তিনবার আনাগোনা 
করে দেখলুম, প্রহরীর! আর কেউ জেগে নেই। কেউ যদি 
জাগে, আমি ধুপ ধুপ শব কল্েই নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমাবে । 

€( উত়ের প্রস্থান । ) 

পঞ্চম গর্ভা। 
জলটুডি। 

না (ফকৃরে 'ও চিৎকুমারের প্রবেশ |) 
ফকৃরে। তোড়া মেয়ে সাজালি কেনে? 

চিদ্ষক। তোর রাজকুমারের সঙ্গে বে হযে। 



$ঠ, ফিরি. [ছি 
ফকৃরে। আড়ে ছ্যাঃ ! ডাজরুমাড়ী.বে কড়বো !.. .. 
চিৎ-কু। না. আগে, রাত্ুক্মার তোর. কাছে, যাবে, 2 

. তার কনে হবি, তারপর তোকে; রংজকুমারীর কাছে নিয়ে 
যাবে। 

ফক্রে। . আড়ে.ছযাঃ |. 
চিৎ-কু। তবে তোর রাজকুমারী-বে হবে না! কাপড় মুড়ি 

তোকে দেখবে আর বে কর্ষে। 

ফক্রে? ছ্যাঃ! বে কণড়বো না! আমড়া চু । লে, ঝৌট 
খুলে লে। 

চিৎ্-কু। তা হলে যে ভোরে ফক্রে চিন্বে, আর তেল কর্ষে ! 

ফক্রে। আমড়া পালাই। 
চিৎ-কু। কোথা পালাবি ? ধর্কে এখনি | 
ফক্রে। তবে তোড়। ডাজকুমাড়ীকে পাঠিয়ে দিল্। 
চিৎ-কু। রাজকুমারীই ত রাজকুমার সাজবে। 

ফক্রে।. ডাজকুমাড়ী বড়.হবে?. , 
চিৎ-কু।: তোকে পাবার জন্তে আর কি কর্ধে? একবার তুই 

. ক'নে হয়ে রাঙ্গসভা থেকে বেরুলেই তোরে অন্দরমহলে 
নিয়ে যাবে? সেখানে ভোর বৌট খুলে দেবে, তারপর রাজ- 
কুমারী ক'নে হবে, আর তুই বর হখি।: তুই চুর্গীকরে অন্ধ- 
কার ঘ্বরে বসে থাকবি । 

ফকৃরে। লাঁচবে। না? 
চিং-কু। একলা যখন থাকৃবি, লাঁচবি। রাজকুমার, এলে আঙ্; 

লাচৰিনি, মুড়ি দিয়ে বস্বি। 



ুদ গাঁ।] কবিদাঘণি।। সঠি 

আ্ষধবে। কোষ বিাচছদডী। রর 
চিৎ-কু'।' দৈখ্ দেখ্ং পাঠ 
ক্কক্রে। আঁড়েন্ছাঁং! তাড়া বোট খুলে'লৈ' 
“চিৎ-কু। তবে আমি সেপাই ডাকি? করে বাক? 
ফকরে। না, তোড়া বড়, ক্ড়দে। '. 

চিৎকু। আচ্ছা তুই বস্গে যা। বরাবর 'জলটুপ্তিতে ধা। এই 
"রাস্তাদে বরাবর যা, আমি টোপর টোপর নিয়ে যাচ্চি। 

ফকৃরে। বাজনা আনিন্। 

চিৎ-কু। তা আন্বে!। 

ফকুরে। সত্যিকাড় ডাজকুমাড়ী দি্। ছ্যা! ডজকুমাড় বে 
কড়'বো না, ছ্যাঃ ! 

চিৎকু। তবে যা এই পথে 'যা। 

| (প্রহরীর প্রবেশ। ) 

গ্রহ। আরে! কোন্রে?, 

চিৎ-কু। নাচ্নাচ্ এইবারে! 
ফক্রে। ধুগ্ ধুপ্ধুগ্। 

শ্রহুরী ॥ বশয়! ! আওয়াৎ বন্কে আয 
কুরে। ধুপ্ ধুপ্ধুপু। . ৃ 

প্রহরী। যাও দাদা, চলা যাও। ভোর রাত প্ ধুপ্ লাগাই ! 
শুরা! 

| [গণ বদ 
| (বৌঁরতকুমারের প্রযেশ। ) 

রি চিৎ! শুন্ছি নাঁকি রাজকুমারী পাগল হয়েছে? 



পা সন্ভব! লেক, ীনিহে। নেন 
রঃ ছরভিসন্ধি ছাড়ুন না|? রার্দধর্্ সতীর সতীত্ব রক্ষণ ! 

সৌরভ। না, এই রাবেই আমি তারে বে কর্কো। তার ব্রত 
সাঙ্গ হয়েছে । এ রর লোিরিররিজলর 

আর মহারাজ ফেরাতে পার্কে না ! 

চিৎ-কু। তবে যান। 

[ উভক্গের প্রশ্থান। 

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক। 
উদ্যান। 

(বাহার, বিরাগ, বারি ও শিখার নটনটাবেশে প্রযেশ 
) 

গীত। 

কিনেছি সাধের হাটে পাই হে যেন পাই। 
কেন হায় হারাই হারাই মনে হয় সদাই । 

প্রাণ মন দিয়ে বিসর্জন, কিনেছি রতন, 
আমার মনের মত ধন, 
তাই করি যতন-- 

এ নিধি মুনির মন হরে? 
পাছে কেউ হরে, তাইত ভয় করে, 

এসেছি তাইতে হেথা ভরসা] পেলে চ'লে যাই ।- 



৮ শা টিপা পিন্দিশীাশাটিটি। 

স্মাঙগ। কি আশ্চর্য! দেখ দেখ, আমার কন্তার মত মুখখামি। ' 
আর সে দিন যে রাজকুমারী জল থেকে উঠেছেন, তার মত 
অবিকল এ'র চেহারা ! ভোমাদের কি প্রার্থনা বল? 

ঘারি। মহারাজ ! আমার প্রার্থনা, আমার গ্বামীকে আমি পাই। 

বিরাগ । নাসার 
রাজা। কে তোমার স্বামী ? 
বারি। ইনি আমার স্বামী । 

রাজা । তোমার পত্বী ফে? 

বিরাগ। ইনি আমার পত্বী। 
'রাজ। | তবে আমার কাছে তোমাদের প্রার্থনা কি? 

বারি। মহারাজ! আমাদের গোপনে গন্ধব্ব বিবাহ হয়েছে। 
মহারাজ ! আজ্ঞা কুন, এ বিৰাহ শাস্ত্র সঙ্গত । 

রাজা। অবশ্যই সঙ্গত। 
ঘারি ও বিরাগ। যে আজ্ঞা মহারাজ ! 

(ধাঙড়কস্তার প্রবেশ ) 
গীত। 

_ ফিরি বনে, মনে নাই কারিকুরি, 
কে জানে হান্বে মোর বুকে ছুরি। 

ফুটে ছিনু বনের ফুল হেন, মোরে ছিড়লে কেন, 
হুই আপনা হারা, জান গুকিয়ে সারা, 

খেপা পারা খালি ঘুরি ফিরি ॥ | 
রাজা । আজ নাচের রে ররর | 
ধান্ত-কা। হামার মাহ্যটা হামা দে। | 



ব্বাজা। কে তোর মানুষ ? 
ধাঙড় কন্তা । যাঁর আংটা হামার আঙ্গুলে । 

রাজা। কি সর্বনাশ | এ যে যুবরাজের অঙ্ুরী ! 
'ধাঙড় কন্তা ৷ সেইটে হামার মানুষ । 

রাজা । যুবরাজকে ডাক। 
চিৎ্-কু। মহারাজ ! তারা সন্ত্রীক আসছেন। 

(ফকরের মার প্রবেশ ) 

ফক-মা। কৈ, দাও রাজা ! অর্ধেক রাজ্যি দাও! আর ফকরের 

সঙ্গে তোমার মেয়ের বে দাও! তাদের বেশ ভাব।হয়েছে। 

রাজা । চিৎ্কুমার ! একি ? 

চিৎকু। মহারাজ! আপনি পরম ধার্মিক! আপনার কোন 

বিপদ হবে না। আপনার কন্তার যদি মনন হয়ে থাকে ত 

যোগ্য পাত্রেই হয়েছে ! 
ফক্-মা। হ্যা তা হয়েছে ! আমার ফক্রে-__সোনার চাদ ফক্রে ! 

(ফকৃরে ও নৌরভের প্রবেশ) 

ফক্রে। এই বাড় ঝুটো খুলি। তোড়া এবাড় ডাঁজকুমাড়ী হ। 
আড়ে ছ্যাঃ! এযে গৌঁপ আছে! আড়ে ছ্যাঃ! এবে 
সত্যি ডাজকুমার-__ড়াজকুমা়্ী লয় ! . 

রাজা । একি রহন্ত! যুবরাজ ! এ অঙ্গুরী কার ? 

সৌরভ। ও চুরি করেছে! সৃগয়া ক*ত্তে হারিয়ে গিয়েছেল। 

চিৎ-কু। যুবরাজ ! মিথ্যা বলবেন না । মনোগত বিবাহ করেননি 

সত্য ! কিন্ত এ যুবতীকে আপনি আংটা দিযেছেন--আমার 

কাছে নিজ মুখে প্রকাশ করেছেন। এ 



৫৫" 

সদ স্তিশ ী যুবরাজকে চাও, কি: এই সান্ত.. 
রাজার ধন মাণিক চাও? এর . প্রভাবে সরোবরের নীচে 
যেতে পার্কে । সেখানে দেখবে পরশ্বর্য্ের ভাণ্ডার, সমন্তই 

তোমার হবে। কি তোমার অভিলাষ বল? 
ধাঙ-কন্তা'। বাপকে ডাক! 
রর ( ধাওড়ের প্রবেশ ) 

ধাওড়। লিয়ে লে, এঁ মাণিকটে লিয়ে লে, তোর তো রাজীর 

বেটাটা লিয়ে তিনটে বিয়ে হল। আবার একটা দেখে 

লিবি। লিয়ে লে, মাণিকটা লিয়ে লে। 

সৌরভ। মহারাজ! আমার যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে। আর 
প্রীচরণে কখন আমায় অপরাধী পাবেন না। অধর্্শ গোপন 
থাকে না, চপলতা! বশতঃ আমি বুঝতে পারিনি। 

চিৎ-কু। মহারাজ! ইনি বিদর্ভ রাজকুমার, এর কৌশলে 
. সাপ মরে, আর ইনি আপনার কন্তা শিখা। 
বিরাগ ও শিখা । (প্রণাম করণ ) 
বাজা। সখি হও ! 

'চিৎ-কু। মহারাজ ! ইনি উজ্জপ্লিনী 'রাজকুমার, আর ইনি, যে 

 ক্লাজকুমারী জল থেকে উঠেছেন, সেই রাজকুমারী । 
বাহার ও বারি। (প্রণাম করণ) 
রাজা। ন্থুখী হও! , 

কৃরে। ওমা মা! চল ঘড় যাই চল, ঘড় যাই চল, ছ্যাঃ ছ্যাঃ! 
স্-যকাড় ডাজকুমাড় বে কলে। আমাড় ঝুঁটী বেধে 

দিলে! এবাড় ধুপ্ ধুপ্ ক'ড়ে লাচবো আর তোড় ঘড়েই 
থাক্ব। | 



| কালে জার ভারানারন কারো না এ ৃল্যে বা 

হতে খাকৃতে গার্কে। | 

| (দখীগণের প্রধেশ 1) 

গীত। | 

ফুরুল রূপকণ্ঠটি মুড়ুল নোটে । 
হাততালি দে ভাল ভাল বল একচোটে ॥ 

দিও না ব্যথা, রেখ হে কথা, 

মুড়িয়েছে নোটে, যেন মুড়িও না মাথা, 
রোজ ভাল বল, আজ পাছে ভোল, 

ভাল বলে যাও ঘরে যাও দেখবে ঘর আলে", 

ছাড়ব না না বললে ভাল, পেয়েছি আপন কোটে 












